STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Vodňanská 329, Prachatice II, 383 01 Prachatice
Naše značka:
Spisová značka:
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:
Datum:

SPU 581061/2017
7RP651702/17418/2017-505205
Ing. Vladimír Michálek
724970471
z49per3
v.michalek@spucr.cz
7. 12. 2017

Oznámení o provedeném terénním průzkumu v katastrálním území Chlumany
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice (dále jen
pozemkový úřad), jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle ustanovení § 1 a § 19 písm.
g) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje, že bylo provedeno ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,
Odborem půdní služby, oddělení České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice dne
15. září 2017 základní pedologické šetření, na základě žádosti vlastníka pozemků označovaných
jako parcely KN číslo 210 a 211 v katastrálním území Chlumany, za účelem posouzení oprávněnosti
požadavku vlastníka na změnu bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které
spočívalo zejména v rekognoskaci zájmového území a posouzení půdních profilů s požitím metrové
sondovací tyče (3 půdní vpichy).
Na základě dále uvedených zjištění byl požadavek vlastníka, výše jmenovaných pozemků na
aktualizaci BPEJ, shledán opodstatněným. Půda na části pozemku KN číslo 210 a na celém
pozemku KN číslo 211 byla zařazena dle provedených sond do skupiny půd označených kódem
BPEJ 7.50.01. Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je znázorněno na přiloženém návrhu
změněné mapy BPEJ.
K výše uvedenému návrhu se lze, dle § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998
Sb., v platném znění, kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci,
písemně vyjádřit u pozemkového úřadu do 10-ti dnů od doručení.
K později uplatněným vyjádřením nebude přihlédnuto a navrhovaný stav bude následně zaveden do
katastru nemovitostí a celostátní databáze BPEJ.
Toto oznámení bude vyloženo po dobu 30-ti dnů k veřejnému nahlédnutí v místě obvyklém.
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